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ISZ AMERIKOS
DARBININKAS MIRE ISZ- 

TUSZTINES MUNSZAINO 
“DŽIOGA.”

Waukegan, III. — Antanas .1. 
Dvylis, vietos farmerys, turis 
savo farma apie penkias my
lias in žiemiu vakarus nuo 
Waukogano, ana naktį rado 
vežime gulinti savo darbinin- 

45 metu

žiemiu

ka, Mykolą Bronka, 
amžiaus, kuri jis buvo pasisam 
dės priesz trejetą savaieziu. 
Brenka buvo negyvas. Dvylis 
praneszo policijai.

Pagal Dvylio, ta vakaru pas 
Brenka buvo ateje du jo dran
gai, atsineszdami leka 
szaino”
ka pastebėjos, kad nedaug like 
užsivertos leka ir visa iszbai- 
ges. Mnnszaino, matyt, butą.

“mun-
. Jie gere, ir kai Bren-

Munszaino, 
nuodingo.

Policija jeszko Brenkos drau 
gu, kuriu tik vienas tebuvo ži
nomas kaip Frank Stocks.

Ed-
68 met u,

BUVUSIS NEW JERSEY 
GUBERNATORIUS 

NUSISZOVE.
Jersey <‘ity„ N. J. — 

ward J. Edwardas,
nusiszove ant smert. Edwardas 
jiardcjo gyvenimą nuo žemiau- * i
šio dinsto hanke, buvo gulier- 
natorii/in 1930*11161 o ‘6 senato
rium 1922 mote.

Priežastis savžudinstos buvo 
dingimas turto ant stock mar
ket, gailestis paskui mirusia 
]iaczia praeita meta ir mirtis 

• brolio o prick tam sirgo vėžio 
liga.

APLEIDO PENKIS VAIKUS 
KURIE KENTĖJO BADA 

IR SZALTI.
Wilkes-Barre, Pa.

II

Asztuoniu

ft

UŽVYDI MOCZEKA
BAISIAI SUMUSZE PODUK- 

TE UŽ TAI, KAD TĖVAS 
JA DAUGIAU MYLĖJO 

UŽ PACZIA.

ir
» • 

.1-

Detroit, Mich. — Rozalija 
Zajda, baisiai buvo užvydi sa
vo poduktei 15 etų Stefanijai, 
kuria taip baisiai sumusze 
sužeidė kad mergaite guli
geni Imtoje ant mirtini o patalo 
ir nėra vilties kad pasveiks.

Priežastis pasiutiszko užvy- 
dojimo moezokos buvo toviszka 
meile del dukreles. Rozalija no 
galėjo ant glamonėjimu vyro 
su savo dukvelia žiūrėti, kuria 
tėvas labai mylėjo, nes buvo 
panaszi in mirusia motina. Toji 
užvyduole mane, kad jaigu po- 
dūktos neimtu, tai vyras dau
giau glamoneiusi su ja no kaip 
su dukteria, na ir nutarė po
duktei atkerszvt 
meile.

Kada mergaite miegojo, pa
griebus pok(*ri mėtėsi ant mer
gaites kaip padukus kate, su
žeidė baisiai veidą galva ir kręi 
tino. Mergaite likos nuvežta m 
ligonbuti, o užvydusia moezeka 
nuvožė in kalėjimą. — Aez.in 
Dievui, kad tarp musu Lietu- 
viszku inoczoku nesiranda to
kio pasiūtisz,ko nžvydejimo mo 
toro.

už pavogta

“Nužu-
Juozą Kov-

PAVEIKSLAI ISZ VĖLIAUSIU ATSITIKIMU

Laiaskua ir Pinigini visada siuskite tik aut ežio adresai 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY AND A STR.,

W. D. ■OCZKOWNII, Pre*. A Mf.ui V« ■vVABvnUHf • rrR# « 
F. W. BOt’ZKOWHKh Milton

MAHANOY CITY, PA.
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42 METASft
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ISZ LIETUVOS

—~ Koma 
suszalo ir visai iszbadeja, pen
ki vaikai nuo 8 menesiu lyg 8 
motu, ,likos surasti susiglaudo 
kampelyja mažo ja st u belojo 
Idlctowne, netoli nuo Harveys 
Lake. Policija juos nusiuntė 
vaiku prieglauda.
menesiu kūdikis turėjo a’tsza- 

ir rankutes. Jokio 
maisto grineziopa nesirado.

Tėvai, Frtvnfis Murphy ir jo 
pati Po t n vežioja isz važiavo in 
King.-dona, uzmirszxlami visai 
apie" vaikus, praleisdami• laika7 
ant girtuoklystes. Abudu lik is 
aresztavoti.

luseš kojeles

KATALIKU KUNIGAS SU
IMTAS SU SVETIMA 

MOTERIA.
Kansas City, Mo. — Czia bu- 

,vo suimtas Osborne, Kansas, 
Kataliku kunigas Edward Tay 
los, 31 metu, amžiaus, kuris bu
vo paviliojęs viena savo para
pijiete, Mrs. Helena Abrcll, 
jauno farmerio Johno Abrol- 
lio žmona, ir bandė automobi
liu pabėgti su ja.
tarp pat buvo aresztuota.

Farmery® Abrcll sako, kad 
kunigas Taylor buvęs tankiai 
sveczias jo namuose, iki praei
ta savaite jis užklupęs kunigą 
visai nekunigiszkai elgiantis 
su žmona. Pagriebęs jis bemaž 
nenusukos kunigui sprando, h* 
taip daužė ji ant grindų, kad 
jis skersai visa kambari misi-

Moteriszko

AMERIKOS LIET. KUNIGAI 
SMARKIAI REMIA 

ATEITININKUS. 4 H

Kaunas. — Kuri. Juras isz 
Amerikos sziomis dienomis at- 
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1.Parengimas iszsiuntimo senu drapanų ir ezeveryku del vargszu-per Raudona Kry
žių Draugove. 2. ()xaca miestas, Meksiko, kuri dreliojimas žemes suardo. 3.Preizdentas Hoo
ver! sveria apdovnoju garbes modaliu Lincoln Ellsworth, kuris perioke su oralaiviu per Žiemini 
Poliu 1926 mete.

Kada atėjo

KŪDIKIS ISZDAVE TĖVUS 
PROHIBICIJOS 

-. AGENTAMS. 
Boston, Mass.

prohibieijos agentai pas Stepo
ną P u lesus, daryti krata 
uždrausto sztopo, štai

“Ma-

! *

NUŽUDĖ PATĖVI APGYNI
ME SAVO MOTINOS.

Erie, Pa. — Ana diena in po
licija Ivan Badei, 29 metu, 
drauge su savo motina, pasakė 
perdetiniui policijos: 
džinu savo patėvi
ornal, 50 motu ir džiaugiuosi u 
kad tai ii padariau. Užklupo jis 
ant mano motinos su ilgu pei
liu, uždaviau jam ypa per gal
va su krėslu o kada nukrito ant 
grindų daviau da daugiau, su
daužydamas jam galva.

Policija ji uždare
Jvg tolimesniam kvotimui. * ' •

ant 
gai trijų 

ntetn Stepuks paszauke:
myto, ka tu tokio padėjai po
langu kada tiojei dėdės atėjo.

Sznipai pažiurėjo kas ten ga
lėjo būti ir užtiko inaisza su vi
sokiais gerymais, kuri pasieni;? 
su savim kaipo ir (ova in kalė
jimu o motina pastato ant pro- 
bacijos.

Tėvai 
isz savo

kalėjimo

LIETUVAITE 
KATASTRAFOJ.

Blackstone, Mass. — Perei
tam numoryj praneszeme kad 
Rendville, Mass:, invyko trau
kinio Įka'tastrofa. Papildomai 
gavome patirti,

Lietuvaite
kad su žeist u- 

p-.’e 
Babeliute isz Norwodd, Mass.
jii tarpe yra

FABRIKAI PRADEDA 
GERIAU DIRBTI.

Pittsburgh. — National Fire 
proof Corp. 24 dirbtuves pra
dės dirbti pilna laika už. trijų 
menesiu. Czionaitinoje dirbtu
vėje dirba jau 16,000 bet kada 
dirba pilna laika tai 20,000 
darbininku turi darbus. Fabri
kai tosios kompanijos kurie 
pradeo dirbti pilna laika yra 
Perth Amboy, Standard ir Ra
ritan, N. J., Waynos’borg ir 
Aultman, Ohio, ir Hobart, In
di ja noj. — Kas isz tu prioža- 
dejinui kad fabrikai dirbs už 
keliu menesiu o žmonys szia- 
dien nori darbu.

Ashley, Pa. —
Shops prigulinezios prie CeiP 
tral, Now Jersey ge'ležinkeliu, 
kurie nedirbo nuo 16 Sausio* 
pradėjo vela dirbti puiimdami

Ashley Car

s z i a (1 i o n nesidžiaugė 
“ patiekos” 

gerai iszdirbo pasturgali.
kuriani

Washington, D. C.
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hz Visu Szaliu
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BAISUS PADĖJIMAS 
SOVIATINIAM
Varszava, Lenk, 

žmonis kurie ięzbego isz 
vietinio Rojaus

apsakinėja baisy bi 
kas dedasi Rosijoi. Aplinkinė
je Bonysovo, daugeli 
mirė nuo bado.

Va l,d i szko j e mok yk 1 o j e 
ksembergo daktarai isztyrine- 
jo buk isz 350 niergaicziu, ser
ga 182 ant paloistuvingu ligų. 
Badai 
vieszpatauja 
lainosia.

In deszimts monsius padegta 
2768 vaidiszkns namus, 398 ap
siginklavusiu sukylimu, nužu
dyta J28 komunistu virszinin- ♦
ku ir 29 palicijantai.

Vilnių

-1

MUSZTYNE PRię LOVOS 
MIRUSIOS MOTINOS.

Krokuva, Lenk.
įniro czionais

I

“ROJUI.”
*Trys 
«<

ir gavosi
So

in
‘S,

vaiku

Lu-

panaszms
ir kilosią mok

] judėjimai
< >-

apgarsino laikrasz- 
“ant 

Sako jisai, kad 
“n(‘laisvo”

PARSIDUODA SAVE UŽ 
TŪKSTANTI DOLERIU.

Atėjo 
in czionais pokszezias isz (*o-
lumbus, Ohio., kokjs Ii II. M. 
Young ir 
cziuosia kad jisai yra 
pardavimo ’
parsiduos save in 
ant deszimts ine’tu prie'darbo 
tam, kuris jam -duos tuksianti 
doleriu. Tuosius pinigus nori 
nusiunsti savo paežiai kuri, ser
ga ir kenezia bada, o jis jau ne 
dirba aszl uonis menesius.

Paskutines Žinutes
11 Geneva, Szvaicarije. — 

Svietinis Darbo Biuras garsi
na buk ant viso svieto sziadien 
randasi in 25 milijonai bedar
biu isz kuriu 12 milijonai ran
dasi Europoje.

K Atlantic City, 
Prohibieijos agentai paėmė 
su 450 baksais kanadiszkos gu
zu tos vertos $30,000.

11 Steward, Alaska. — In 
buka penkiolika metu sudre
bėjo czionais smarkei žemo.

’ T I ' * , J

Nors bledes mažos liet daug

r>

N. J.

muru sutruko ir žmonis turo-
.! _ .1______ 1_____ •_______

NEBASZNINKE UŽSIDEGĖ 
NUO GRABNYCZIOS.

Varszava, Lenk. -
No. 4.

ant gulinczios
(‘žios Kempei J 
drapanos

— Nesenei 
žydelka, Kykla 

Farber, turinti apie Iii motu. 
Kada neliasžni.nke parengine- 
jo ant laidotuvių, kilo muszty- 
110 terp likusiu vaiku, tikslo 
pasidalinimo josios turto. Mo
tinos kūnas da. neatszalo kaip 
prasidėjo ginezai. Karsztuolius 
policija apmalszino ir nuvožė 
ant policijos.

INFLUENZA UŽMUSZA PO 
80 ŽMONIŲ ANT DIENOS
Tokio, Japonijo. — Gripą, 

kuri yra panaszi iii Iszpimiszka 
influenza, kuri aponie visa 
svietą

a pome 
prasidėjo

J

1919 mete, 
daūgeliuosia viotuosia Japoni
joj, M audžiu rijoj, Kinuosia ir 
Siberijoi.

Mieste

JI

I

diena 
o kaip

Ant ui y n | ni?
vužsidegė 

ne- 
baszninkos grabe nuo grabny- 
czios, kuri stovėjo per 
grabo. Prie mirusios 
Pekolskos, 66 metu, vaikai pa
stato dėganezia žvake nuo ko 
užsidega gulinczios drapanos 
o nuo to pradėjo-degt i visas 
kambaris. Ant giliuko kaimy
nai patemino liepsna ir in 
trumpa laika užgesino.

arti
Joanos

SURADO BRANGIAUSIA
METALI ANT SVIETO, f
Santiago, Chili.Santiago, Chili. — Turtin-

• . |H

ginusias ploczius platinos ant 
svieto likos surasta per Enri
ką Retlig ir Enriką Urizar ant 
salos Chiloe, pietinio jo ptovin- 
cijoi. Gilukningi radėjai tojo 
brangaus metalo sako, kad isz 
tono aplaikp po ket uriolika un
cija platinos.

Platina yra kietesne ir brau- 
. __V

ŽUDOSI ISZ VARGO VIL
NIAUS MIESTO SAVIVAL

DYBES TARNAUTOJAI
Sziomis dienomis Vilniuj 

mėgino nusižudyti magistrato 
I a mauto ja k Pelivo. Pelivo už
dirbo in diena 35 zlotu ir nega
lėjo iszlaikyt i savo szeimos, su- 
sidedanezios 
vaiku. Pelivo parciszke, 

kaip jo

'M*'dienomis

isz žmonos ir 
kad

jis negalėjęs žiūrėti, 
szeima kankinasi.

PRANASZINGAS ŽVEJO 
SAPNAS.

Klaipeda XII 31 (Elta). - 
Isz Nidos praneszama žinia 
apie szitoki keista atsitikima. 
Sziomis dienomis vienas vieti
nis žvejys sapnavo, kad Gruo
džio iiieii. pradžioj per audra 
paskendusio žvejo Pipiro lavo
nas, kuris lyg sziol nebuvo sū

dai* tebeguli
kur isztiko nelaime. 

K'ta ryta žv<\jys su savo drau
gais nuėjo in nelaimes vieta, ir 
i hz t i k ru j u, meszke re m i s 
trauke paskendusio žvejo 
vona.

rastas, 
dumble,

dugno

10,000 lt.
Kiti kunigai taip

sirtnte 
reikalams.
pat labai gausiai ateitininkams 
aukoja.

LENKAI NORĖJO PULTI 
LIETUVIU MALDININKUS
Sausio 1 d., hpie 3 vai. Ve.- 

ndžiogalos miestely, tuo metu/ 
kai bažnyežioje buvo laikomos

i Lietuviu kalba pamaldos, susi
rinkęs prie bažmyczios būrys 
lenkuojancziu norėjo sutruk
dyti esantiems bažnyczioje 
melstis. Tacziau invvkis buvo " i
likviduotas be žvTnesniu nesu
sipratimu. Pamaldos nebuvo 
nutrauktos.

prie bažnyczios būrys

esantiems

Pamaldos
/

1SZ- 
la-

J

Tai buvo Gruo-

MISZKO PIRKLIAI BLJO, 
KAD MISZKAS NEAT

PIGTU.
- Jau buvo raižy

ta, kad miszko nukalu Žemeį 
ūkio ministerijoj buvo pasita-

Kaunas.

rI\ikio kas< 
mirszta po 80 žmonių, 
kada ir daugiau. Jhikstancziai 
žmonių serga ir turi 
maskas ant burnų.

--------- ;-------
ISZŽUDE 600 ŽMONIŲ.

Kvei-chi, Kinai. — Kiniszki 
banditai iszžude 600 
ir paėmė su savim 
2,000 in nelaisve, 
mi miestus.Artimam garnizone I 
radosi 10,000 kareiviu kurie 
visai nesiprieszino banditams 
ir žiurėjo per pirsztus kaip žu
do žmones ir apipleszinejo 
miestą.

Nanking. — Kamisija nu
siusta tyrinėti priežaste bado 
czionais, isztyrinejo buk toje 
provincijoi mirė du milijonai 
žmonių nuo bado o 400^ukstan 
ežius likos paimta in nelaisve 
per pasikelolius.

neszioti

žmonių 
in kalnus 

apipleszda-

Nanking. — Per. dvi'die
nas Szauszi provincijoj mirti
nai suszalo du szimtai karei
viu. Daūgeliuosia provincijuo
sia sziauczia smarkus szalcziai 
kokiu seniausi žmonis nopamc-

KAM SKIRTA GYVENT, 
TAS IR BIAURIOJ DUO

BĖJ NESKĘSTA.
Kaunas. » *

džio 25 d./13 vai. Kaune, Kes- 
tuezio g., 
ventojai iszgirdo kūdikio bai
sa. Kūdikis verkė iszeinamojoj 
vietoj. Piliccziai puolė, bet prie 
kūdikio prieiti negalėjo, nes jis 
buvo inmestas in duobe. Pa- 
szauko policija ir piliccziai su 
policija atplesze grindis ir isz- 
eme ka tik pagimdyta vyrisz- 
kos Ivties kūdiki. ' ,

Sargai su tarnaitėmis nauja
gimi tuoj pakriksztijo Adomo 
vardu, mat, mane, kad kūdikis 
mirs.

Ten pat kūdikis buvo nu
plautas vandeniu ir nugaben
tas ligoninėn. Isz ten nuvežtas 
in “Lopszeli.”

Iszeinamojoj vietoj kūdikis 
galėjo būti apie valanda lai
ko. Jis but nuskendęs ir prige
rės, bet in duobe buvo primes- lk t *
ta popierių; ant tu popierių 
■kūdikis ir iszplaukes iszeina- 
moj vietoj, kaip Moze Nilo 
upėj kropszy. Be to, name osa 
daug žiurkių, kurios kūdiki 
jau buvo ir apspitusios;
veiduką apdraskiusios ir api
braižiusios.

Su kūdikiu apsitvarkius, bu
vo pradėta ieszkoti kaltininko. 
Vietiniai gyventojai nurodo in 
tame kiemo gyvenaneziu L. 
butą. Policijos valdininkai įm

inėjo klausia T
L. atsako, kad sesuo 

Stefanija serganti.
bet policijos pris

pirta prisipažino.
Policija surasze protokolą ir 

L. paliko begulinezia. Tacziau 
mergina susigraužus, rytojaus 
diena pagriebė acto esencijos. 
Greitosios pagelbos automobi
liu nugabenta Kauno miesto li
goninėn ir ten atgaivinta.

22 Nr. To kiemo gy-

* *

4

rimas. Dabar pripildomai teko 
sužinoti, kad tame, paaitarime t
buvzo kalbėta apie tai,
SSSR atvožė Lietuvon žalia 
miszko medžiaga Klaikioj ap
dirbs ir apdirbta sius toliau, 
bet, miszko plieki in i reiszkia 
baimes, gali but, kad žemesnes 
ruszies miszko medžiaga pas!: 
rodysianti ir Lietuvos rinkoj 
ir tada, aiszku, užgausi antį 
Lietuvos miszko pirkliu inte
resus. Be to, Lietuva savo 
miszka eksponuojanti in kitas 
Europos szalis ir su tomis szu- 
linmis turinti sudarius prek. 
sutartis didžiausio palankumo 
principu (Prancūzija, Belgija) 
tai, tos Europos szalys ginda- 
mos priesz SSSR miszko dem,* 
pinga, tas paežius apsigjnimb’ 
priemones gali taikyti ir Iac
tu vos miszkui. £
Taczfau pasitarimas jokiu re

zultatu nedavė ir nutarta ne-
* !l ! ihM i’

trukus szaukti kita pasitari-
I * *

nuu 
1----------

SULAIKĖ NETIKRU
MONETŲ PLATINTOJUS.
Kaunas. — Sausio 6 d., Kali

ne, Vytauto pr., policija sulai
kė pil. Vincą Khistaiti ir Ka
ži Meduszauska, kaltinamu^ 
netikras sidabrines moneUp

tada.

net

ėjo. 
sveiki.

ar visi

L. gynėsi,
Pradžioj

kad

«

platinus. Pas Klustaiti rasta I 
tokios monetos ir inrankiu p| 
nigams dirbti.

o*

1[ Shamokin, Pa. -- Ūgiu® 
sunaikino apleista brokeri ir 
kitus budinkus North Frank- I 
lin kasvklu, Trovertone. Bre- 
keri s prigulėjo prie Reading? 
kompanijos ir nedirbo kelioli
ka metu.

K Williamsport, Pa. — Cly* 
do Smith, 53 motu ir jojo az<b 
szi vaikai nuo 4 lyg 17 metp 
sudegė ant smert per sudegi
mą namo nakties laike. Tiktąi 
motina su mažu kūdikiu iszsl- 
gelbėjo.

51 Bardonecehia, Italije.
Trys apieieriai ir 16 knrciyiu

1[ Shamokin, Pa. Ugnie

17 met

<•—ftft
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likos užgriautais per ledus ilį «
snega ant Alpiniu kalnu. La-
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Maisto snmiszimai pradėjo 
kilti po visas dalis Suv. Valst., 
o ypatingai Arkansuosia, Mieži 
k

kožno baloto szio klausymai 
|ant kuriu žmonys turės balsuo
ti ir tai bus proga iszreiszkimo 
snvo noro, ar žmonys nori pro- 
hibicija ar no.

Klausymai bus tokio:
No. 1. Ar nori idant Penney 1-

ganė, Oklahomoja, Washing- vanijoj prasznlyt 1923 Snyde-
• rft • % • V 1 IV*

tone ir kitur, kur tukstaneziai Tiesas, 
iszbadejusin bedarbiu provino- dirbti ir pardavinėti

kuri uždraudžia 
svaigia

si maisto o kaip kur apiplosz- 
davo net sztorus.
tas pats atsitiko.

Iszbadejusia minia tai kaip 
parakas, kuri galima, greitai 
uždegti su pasikėlimais ir mai- 
szacziais prieszais valdžia.

Apie tai privalo atminti tie, 
kurie sėdi ant maiszu pinigu, 
laike kada žmonys kenezia bū
da.

Kentukeja

Daugelis žmonių 
persiskyrimą poru, bet Owan 
Howell, isz Iowa kitaip apie 
tai tvirtina, jaigu paklausysi
te jo priežaste del ko geidžia 
atsikratyt nuo savo prisiegeles.

Howell buvo geru vyru ir 
maitino savo szeimyna pagal 
jo iszgale, bet savo paežiai nie
kados negalėjo intikt, kuri nuo 
latos jam iszmetinejo ir dagri- 
so lyg kaului. Negana to metl- 
davo in ji torielkas, liepe gulėt 
tvarte su karvėms ir tankiai 
nplaikydavo žandinius. Viską 
nukent© kantriai bot paskuti
nio pasielgimo su juom buvo 
už daug. Jo “mylema” paeziu- 
le suriszus jam rankas ana die
na, užmovė ant kaklo 
inleido in.... vikada.

To žmogeliui buvo už daug 
ir padavė ineszima in suda ant 
persiskyrimo kuri ir aplaikc. 
Dabar instojo in kariumeno 
kur, kaip sako bus jam tikras 
dangus no kaip gyventi su mo
teris.

netiki in

virve ir

san- 
broli

Viena pamesta špilka isz 
moteriszku plauku, surasta ant 
lovos Philadephijoj, buvo prie
žastimi Juozo Cluett nuo savo 
paezios persiskyrimo.

Emmute, jo pati, iszkeliavo 
in Kansas City ant keliu 
vaieziu atlankyti savo
ant farmos, o kada sugryžo na
mo ir pradėjo czystyt narna ir 
permainyt lovas, rado ant lo
vos savo vyro nelaiminga mote 
riszka špilka isz plauku, kuri 
buvo labai nužiūrėta, nes Em
ma tokiu špilkų niekad nenau
dodavo. Apsiginklavus in toki 
baisu davada prieszais Juozą, 
apskundė už svetim-moteriavi- 
ma.

Juozas iszsikalbejo buk yra 
nekaltas iszmetinejimui savo 
prisiegeles ir kaip gyvas neži
no kokiu budu toji prakeikta 
špilka gavosi ant jo lovos. — 0 
gal Juozukas ir žino, tik slap
tybes nenori iszduot ir tyli...

Amerike žmonys bedavoja o 
Kanada džiaugėsi isz kvailumo 
Amerikonu. Quebec Gėrimo 
Komisija apgarsino savo meti
niam raporte, buk 1930 mete 
uždirbo daugiau nuo svaigin- 
anczįu gerymu ne kaip in pra
ėjusius devynis metus. Viso 
uždirbta $27,539,966 isz to val
džia gavo taksu $8,469,292. Pili 
kus uždarbis, o Amerikas isz- 
duoda daugiau ant užlaikymo 
prohibicijos.

Bet Amerikonams jau
bosta ptohibicija. Dabar sena
torius Woodward isz Philadel- 
phijos, innesze bila in Harris- 
bnro legislatura Pennsylvani- 
joj ant atmetimo prohibicijos 
arba jos pataisymo. Jaigu bi
lus pereips, tai pirmutinuose 
rinkimuose po perėjimui to bi
jo, turės but iszdrukuota ant

nu

anez i u s ge ry mus ?
No. 2. Ar geidi idant butu at
mestas Prohibicijos Tiesos isz 
Suv. Valstijų konstitucijos, ku
ri uždraudžia dirbti, pardavine 
ti ir pargabenti svaiginanezius 
gerymu s ?

3. Jaigu prohibicija bu
tu užlaikoma kaipo dalis Suv. 
Valst. tiesu, ar tu sutinki ant 
permainymo Volstead Akto, 
idant galima butu dirbti geres
ni alų ir vyno ?

Jaigu bylas pereitu ir 
klausymai butu iszdrnkuoti 
ant balotu, tai galimo beczyt 
kad prohibicija gautu gala 
Pennsylvanijoj.

No.

szio
butu

I

Pin
ti Juniaus prasza- 

lins visa Coal and Iron polici
ja, tai yra tuos, katrie priguli 
prie unglekasiu kompanijų iv 
yra per kompanijas užlaikomi. 
Tokie angliniai policijantai 
daugeli žmonių nuganubijo ba 
buvo apmokami per kapitalis
tus.

Naujas gul>ernatorius 
cliotas nuo 3

Nuo tosios dienos, jaigu kom 
panijos reikalaus policijos, tai 
Pennsylvanijos valstis tokius 
policijautus paskira apsaugoti 
kompanijos turtus ir locnastis 
laike sumiszimu, straiku ir ki
tokiu ergeliu, bet turės jiems 
mokėti už tai alga.

ATSAKIMAI
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Jaunikaitis
; /..■ ■ «... r., .s. Iii ' r.' X. ■ •' ' ’ ■

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Glen Alden Coal Co. — 
sustabdo kasyklas įlydo Park 
ir Taylor, per ka daugeli szei- 
mynu labai nukos. Kompanija 
prižadėjo atidaryti kasyklas 
kaip tik aplaikys užkalbinimą 
ant anglių.

Jonas Navickas, 47 mo
tu isz Nantiko, likos suspaus
tas per kartfkus Loomis kasyĮk
losią teip pavojingai, kad mi
ro ligonbutejo po atvežimui.

Mare Muczinskiono už
metinėjo savo kaiminkai Kat
rei Arczinskiėno, buk paveržė 
szirdi josios vyro, nu ir pro va . 
atsidūrė pas skvajera. Skvajo- 
ris sutaiko kaipiynus, 
mas rodą idant viena ar kita 
iszsikraustytu in kita gala 
Olyphanto.

Policijos perdetinio Jo
no Seniūno isz Durbas tris m o- 
nosiai atgal pirko kelis boksus 
uždrausto sztopo nuo butlego- 
rio Tanblieli isz Buffalo, 
už sztopo neužmoko jo 720 do
leriu su procentu. Žydelis ap
skundė Seniūną, bet tasai isz- 
sikalbinojo kad jokio sztopo 
no orderiavo.
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dairios, tai, vyruti, priduodavo 
narnos ir invarydavo prio- 
szams baimes! Kad visa tai bu-

—
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džiangsma. Galu gale inRiku- 
Hys, apie ka svajojo.

Pulkininkas stovėjo priean- 
gyja ir tomijo in iszjojanczius 
Simus suvirpo nnt balno, susi
kvatojo ir mostelėjo tėvui ran
ka. Tėvas ir mostelėjimu atsa
ke, staiga atsigyžrn ir dingo už 
uždangos.

Diena artinosi o prieszas ne
rodo jokiu ženklu judėjimo. 
Vieszpatavo ramybe ir iszro- 
de,.kad ta diena užpuolimai no 
atsinaujins. Matyt atsitiko kas 

i nors, kas atitraukė burns nuo 
apsuptųjų. Daleidimas pasiro
do teisingas, nes kažkur ten to- 

|li pasigirdo kanuolin balsai, o 
Inž poras valandų pagelba szvie 
ezinezio telegrafo atėjo insaky- 
nias neapleisti pozicijų.

į Pulkininkas sugryžo Inidon 
ir užleido uždanga. Tokiose va
landose vado raineziu nein- 
stongtu jokia pajėga iszbliisz- 
kyti.

Atėjo vidurdienis. Saule isž- 
(Ižiovino nakties drėgnumus; 
galingi spinduliai vargino ka- 

į <

reivius. Atsiskleidė budos už- 
Idangalas ir ant slenksczio pasi
rodo augsztas szeszolis. Pulki
ninkas atsitiesė nuo kėdės. 
Stipri krutino kilnojosi sunkiai 
kvėpuodama, iiiisvirnsi galva 
nusiminusiai lemi josi in pribu- 
veli. Tarptakyje pasirodė kry
puojantis ant silpnu kojų Kelly 
apkrekęs krauju ir

Policmonas
X VV M 

I t 4 Ji
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iszvare sun
ku kosulį
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Pulkininką., huoszirdžifti dar- tumci mntC81 Kad ir noretn-
V*

ba vosi. Sėdėdamas prie men
kos lempos szviosos, visa do- 
ma buvo inskendos žemlapin ir 
daro invairius ant jo pažymė
jimus. Iszvaizda liudijo, kad 
jo ve.dama kariumeno atsidūrė 
akyvaizdojo pavoju.

Sznlip žemlapio stovėjo vy
no ir vandens. Pulkininkas go
re ir vieno ir kito ramiai, tar
si savo namuose. Sąžine turėjo' 
tyra. Jis* ežia siunstas pildyti 
pareigas — jis jas ir pildo. 
Dar karta peržvelgos padary
tus ženklus, impost ingai 
glaudo žomlapi.

Staiga duru uždanga pasi
skleidė ir pulkininko kambarin 
inojo jaunikaitis, nuvytęs, isz- 
liosejes. Kojos jo ne tvarkiai 
pynėsi. Stovis prie stalo pul
kininkas neatsigiyžo link inel- 
nanezio, tik mažos jo akis gu
viai sužibo isz po tankiu an
takiu. Žinojo, kad niekas ki
tas apart sunaus nepasidrasins 
dabar jo lankyti.

Jaunikaitis mėtosi prie pe- 
cziaus ir pras'kotes sustirusius 
piratus szildo prie inkaitusiu 
pecziaus sienų. Isztiestos ran-

su

me! žmogus, negali pralaimėti. 
O kas sziandion? Lyg tai ka
ro?

POL1CMONAS ISZ SHAMOKIN 
REKOMENDUOJA DR. WHITES

su virpėjo.

# >!« ♦
Pulkininkris per petį dirste

lėjo link iszkrypusios figūros 
prie pecziaus. Sunaus tylėji
mas užgavo tęva. Staiga padė
jęs pypke atsisuko link sunaus 
Jaunikaitis grieže dantimis.

— Gryžti isz kovo lauko? 
Ka? — klausinėjo artindama
sis prie sunaus ir paemes už 
rankos. Oda buvo snraukszlc- 
ju, bet pulsas normaliszkas. Ne, 
tai no karszligo.

Jaunikaitis vėl
Pulkininkas paome stiklą, pri
pylė vyno ir padavė eunni.

—i Iszgerkl — tarė insakan- 
cziu balsu.

Skubiai pridėjo prie lupu 
stiklą ir iszgere. Karsztis ap
ėmė visa kuna. Pajuto spėkas 
kune, bet d raw g audra pajau
timu susimėto szirdin ir pra
bilo lupomis.

Užtenka jau man. to — 
suszuko histeriszkU’ balsu — 
užtenka! Pabjaurėjo man tas! 
Ne, tėvai, negaliu pakęsti to 
visi!... Ten, tėvai, szovinys

Mr. Willaim Miller, poliemonas, 
E. Cameron St. Shamokin, Pa. Rako: 
“Eamhi lauke per isztysa naktį ant 
visokio oro už ka pagavau sunku 
sznlti ir kofiuli ir negalėjau pasiju
dinti. Mano draugai patarė man pa
bandyti Dr. Whites Cough Gyduole, 
ir nusipirkau bonkute. Erne tris bon- 
kutes kol mane iszgyde ir ėsmiu už
ganėdintas. Mano tėvas telpgl tu
rėjo sunku kosuli bet viena bonkute 
tos gyduoles jin iszgyde.

Dr. Whites Black Crow Pigulkos 
greit sustabdo nuralgija, galvos szal- 
ti ir skausmą, taipgi dieglius Ir skau
smai sanarose ir kune. Dr. Whites 
gyduoles yra gvarantytos ir parsi
duoda gerose aptiekoae ir sztorose.

■ i .-i............................. , ............................. ............j..——»
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kos drebėjo, danty grieže. Te- įszpleszo žmogų pusiau!...Chicago. — Praeita Panede- 
li automobilio likos užmusztas 
dar vienas Lietuvis — Petras 
Arszanskis. Jis apie 6 vai., vak. 
gryždamas isz darbo, lauke 

36 ir Kedzie 
gatvių, kai ant jo užbėgo grei
tai ejes automobilius ir užmu- 
szo ji ant vietos.

Neradus jokiu dokumentu 
ir kitokiu žymiu, 
statytu jo asmenybe, jo kūnas 
likos nugabentas pas tos apic- 
linkes graboriu, kaipo ne
identifikuotas — 
žmogaus. Tik praėjus keliomis 
dienoms ir giminėms pasige
dus Ai’szanskio, policijai nu
rodžius, gimines nuojo pas ta 
graboriu ir rado Arszan84kio 
kuna.

ryždamas
. strytkario prie

S. S. Edwardsville, Pa. — 
Važiuojant in Lietuva in sve- 
czius, nereiko mokėti i jokiu 

irikom faksu.”4 4

S. P.

del vienos klasos 
tos vienos nuomones

Great Neck, N. Y. — 
Jeigu tarnistai nepatinka tike- 
jimiszki apsakymai, tai randa
si tukstaneziai kitu skaitytoju 
kuriems patinka panaszus ap- 
raszymai. Laikrasztis ne yra 
iszduot a s 
žmonių
tiktai del visokiu pažiūru žmo
nių kuriu nuomones yra nevie- 
n imki o s — vienam patinka, ki
tiems nepatinka; myli ka skai
tyt gerai, nemyli, praleisk taji 
straipsni ir skaityk kita. Idant 
visiems intikti, tai da tokio 
žmogaus ant svięto neatsirado 
ir nebuvo.

PAIN-EXPELLER
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Naudojamas Išlaukiniai feno 
Skaudamų muskulų 
Reumatiikų skausmu 
Strlnų diegimo 
Galvos skaadijlmo 
Influenxos 
IŽsinarinimų

Skaudamų muskulų

Strėnų diegimo 
Galvos skaudėjimo 
Influenzos 
Išsinarinimų 
NuslmuHmų.
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kelio apsaugoja jut. Milijonai 
ku parduodama kaa iMtai.

Nu»iplrkite originali « vlriaud <
INKARO vaitbalenkŪt ant pa

i bon-

Knygute, kurini* pilnai nurodo- 
la kaip vartoti VAI M- EXPBL-na

LKRIS, pridadama prie kiekvienas ■' 
bonkoe. Minimoj knygutei taipgi I 

Ikmeniikai kokluo- 
galima naudoti Ils j

inlmoj knygutei tai 
t tmulKmeniikal kokli

------------- Imue<e l
linimcntM*
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GYDUOLE AR PIGULKOS 

Gydo Saalti, Skaidma galvos, Karšatį 
6 6 6 MOSTIS 

C,do kūdikio .uoltl. Aplioko...

vas patrauko paežiais ir tylo- Matomo jį einant in.kova. Te-
damas ruko. Tyla, buvo pilna 
iszraiszkos, rios sunaus stovis 
buvo rimtas. Pirm sanvaites 
sūnūs dalyvavo muszyjc. Ka
da jis kovos lauke ojo prie pa
sižymėjimu, tėvo minyts nebu
vo taip užimtos juomi, kiek da

p urvais,

bar. Tos mintys paėjo isz no- gyvenimo tik kartu ar du te

*vai, tas baisu, bjauru ir nožmo-| plika galva nuo kurios varvėjo 
niszka. Eisiu tėvai, pabėgsiu!...

Staiga nutilo. Iszsigando 
nuosaviu žodžiu. Susiprato, ka 
kalbas. Susirietęs, be judėjimo, 
bijodamas pakelti akis priesz 
tęva, lauke atsakymo. Visame

kraujas ir rasztakais ekejo per 
veidą.

Isz gerkles pasigirdo szvil- 
piantis balsas. Laikas nuo lai
ko senasis bituke sukrekejiL-ji 
krauju nuo veido.

—- Praneszu —
kad ji pamesziau su 
B a port a s pateko in 
raukas

Blythe,

paprasto pasikalbėjimo.
— Puikiai atsižymėjai, 

nau! — Taip dažnai kartojo | 
ginklo sandraugai sziuos 
džius, jog galu gale net inkirc- 
jo. <— Apleidai universitetą, 
pristojai kariumenen, kaipo 
liuosnoris, ir sekasi. Puikiai at-

I

Vienas Dievas težino, kiek 
** ” i svajo-

ir kai’iszkn 
Pereita snnvaitcs pabni- mineziu persiskvorbe per gmc-

ku rios RU

kaipo 
nežinomo

©įžymėjai, sunau!

invairiu atsižymejimu 
niu patrijotiszlcu

SU-

7.0 t

mato inpykusi tęva. Buvo tai 
baisus užsirustinimas. 
nantis užsirutinimas.

nau.

ga užėjo in p. Norvilo (Nor
will) aptioka 46th ir Western 
Ave., du vyrai, treczias pasili
kęs nž duriu sergėti ir sūri- 
sze vieinteli aptiokoj buvusi 
savininko p. Norvilą, atėmė isz 
jo pinigus, jo paties revolveri 
ir kiek tik pakeldami prekių
cigaretu ir kt., iszvažiavo. 
Kiek nuostuoliu padaryta, dar 
neteko patirti.

T Pavieto ligoninėj pasi
mirė junas Stanislovas Rut
kauskas, 30 metu amžiaus, gi
męs Chicagoj. Jis sirgo apie 
du metus laiko ir priesz kiek 
laiko buvo iszvežtas ligoninėn. 
Paliko jauna žiriona ir du ma
žus vaikus.

— County ligoninėj mirė 
Darata Beržinskierio gyvenusi 
121 E. Kensington gat., Rose
land. Priesz keletą metu ja vy
ras buvo apleidęs, palikdamas 
su 4 vaikucziais. Velione bus 
laidojama po bažnytiniu pa
maldų Visu Szventu, par. baž- 
nyczioj Sausio 28 d.

— Antanas Czosna
4602 So. Wells gat. už rinkimą 
anglių ant geležinkeliu “ 

buvo nuteistas kalėti.
Koletą dienu tam atgal sugry-
Žo isz kalėjimo, bet visai biod- 
nas būdamas, vėl ojo rinktis 
anglių iszmotyfu arit geležin
keliu. Pereita Subata pa
teko po traukinio. Dar liko 
truputi gyvas.

f gyv.

kiu”
iro-

genis jaunikaiezio — 
szimts metu amžiaus studento. 
Kiek sujudinaneziu puikiu ka
res vaizdu! Bet laike pirmos 
sanvaites nuolatiniai judėji
mai, liūdnas padėjimas apka
suose iszblaszke jaunikaiezio 
svajones. Viskas, ka ji pamate 
tik renybejo buvo tik baiseny-, 
bes ir nožmoniszkumai. Kiau-*
rai peremo ji mintis, kad da
bar ir
žmonių, kurio eina artimui 
krauju lieti, gyvašti atimti.

• Kame ežia gludi pasižyme-

dvide-

jis priguli prie tokiu 
, kurie eina

j imas? Lyg sziol akimis prie
szu nemato. Nei vienas jo drau
gu apkasuose jų taip pat ne
mato. Žeido juos nematomi 
prioszai ir tai suvis no karei
viai, bet sziap jau paprastieji 
kovotojai.

Tik su vienu asrnonimi Jau
nikaitis savo pulko draugavo. 
Tuomi jo draugu buvo senas 
kareivis, Kelly, pulkininko pa
dėjėjas, tarnaująs jam kokia 
trisdeszimts metu.

Konservatyviszkas, kaip pa
prastai yra Ii'landioczei, Kelly 
nesislėpdavo su papeikimais 
dabartiniu kariniu reformų.

— Tiesa sakai, Jaunikaiti. 
Bjauriai isžtridomo kariniuose 
drabužiuose. Nieko nuostabaus 
jei prieszai nieko nepaiso, nes 
nieku nėši skiri am o nuo į u.

Naiki- 
Tvirta- 

mc pulkininko kūno ir jo su
sivaldymo slėpėsi geležine va
lia. Pratęsta tyla užvieszpata- 
yo. Ant galo, terp kraujo su- 
miszimo, Jaunikaitis iszgirdo 
szvelnu baisa.

Szilta, ka? Klausyk, su
dulk mano lovon ir pa

silsėk. Daugiau nei žodžio. Tu
ri atsilsėti pirm ryto, nes vol 
laukia sunki pareiga. Gulti!

Ta kalbėdamas, paome sunu 
už pažastų, paguldė lovon ir 
užklojo antklode.

Pulkininkas sodo prie stalo, 
sumėto ant popiergalio kelio
lika žodžiu, iszojo pro uždan
ga ir pasiszauke .perdetini.

— Szvintant mano ^$nus 
mėgins pereiti sztai su sziuo 
rapartu per prieszu rinke. Ži
nau, Kelly pažinsti apielinke 
gerai, todėl jam patarnausi. 
Pabalnok jam mano sarti, o 
pats imk juodbėri. Arklys ge
ras.

prabilo — 
savim.. 
prieszu 

Ne musu kalte... Be-
Igome pro eiles sutikdami jas 
szen ir ten. Ant galo apsupo 
mus visa minia.... Kada atsipei
kėjau, mii'su arkliai gulėjo ant 
žemes... Szaukiau: “Pasiduok” 
— o jis nieko, tik szando ir mo
suoja.... O, tomistą, jai būtumei 
mates, kaip guldė... Tuo tarp11 
kulka kliudė mane ežia — su- 
biaurotu pirsztu dure vieton, 
kur buvo žaizda — o kada at
sipeikėjau, prieszu jau nebuvo, 
jis-gi gu'lejo ant manos. Szirdis 
didvyrio, vade, didvyrio... Par- 
nesziau ji. Guli ant m oru ir 
szypso, taip szypso, kaip...

Sidabrine srove nuriedėjo 
aszaros raukszlemis senojo ka
reivio.

— ...Ir guli užklotas garbe, 
garbe kareivio! — Laime.

Pro langa

T

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS., 
ST. OLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1430-R

£ Iszbalaamuoja ir laidoja mirusius^ 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa- 
rnoszla nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikssty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot Žinia o pribusiu 
In trumpa laika.

,v

Sztai seniau; eiles banguojan- 
cziu kareiviu, t grojau ežios or
kestras, drh ekrodžianeziosorto

T

l

* * *
Jaunikaitis pakilo isz lovos. 

Prie jo stovėjo tėvas su garuo- 
janezia arbata.
skverbėsi szviosa ir skleidė 
rytmeczio dvasia.
— iSkubok sunau! — toro 

pulkininkas. Ir lyg Jaunikaitis 
iszgero arbata, iszaiszkino ka 
jis turės nuveiki. Visomis pu
sėmis buvo apsupti burn. Įtei
kėjo persikvorbti per ju eiles
ir priduoti raportu vyriausia
jai armijėi. Jaunikaitis iszklau

insa-
kymas, kuri reiks atlikti, pavo-^
so tylėdamas. Žinojo kad i

jingas. Szalip to, szivdis plake 
neramumu. Kuomet iszejo pro 
uždangalą, nakties nuotikiai 

kankinan-j

i

pasirodo piktais, 
ežiais sapnais. Dangus blanko 
kaskąvt vis daugiau, ryto oras 
gaivino visa gyvybe. Atsisėdęs 
ant arklio pajuto nepaprasta

. 11 ' 1,1 h. 11 1 k /'* " !ir. i''-' . i ' i « JH
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W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja, kūnas numirėlio. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztlnlu, vąšeli Ju, pasivažinėji
mo Ir t.t — Telefonas 606

. 603 W. Mahanoy Avej Mah. City

Notice is hereby Riven by the un
dersigned County Commissioners of 
Schuylkill County, to the taxable in
habitants, and other owners of pro
perty within the said County, except 
the owners of mineral deposits, who 
will be notified of their assessments 
and the time for their appeals, that 
appeals from the Triennial assess
ment made for the year 1931 will be 
held by said Commissioners, sitting 
as a Board of Revision, at the Court 
House at' Pottsville, between the 
hours of 9:30 A. M. and 4:00 P. M., 
Standard Timo, for the following 
districts, namely: 
TUESDAY, FEBRUARY, 17, 1931 
Ashland and Auburn Boroughs, and 
the Townships of Barry, 
Cass, Delano and Branch.
WEDNESDAY FEBRUARY 18, 1931 
Coaldale and Cressona Boroughs, and 
the Townships of Eldred, East Brun
swick, East Union, East Norwegian, 
Butler and Foster.
THURSDAY, FEBRUARY 19, 1931 
Mahanoy City Borough.
TUESDAY FEBRUARY 24, 1931 

Frackville and Schuylkill Haven Bo
roughs, and the Townships of Frai- 
ley, Kline, North Manheim, Nonvc- 
gian and New Castle.
WEDNESDAY FEBRUARY 25 1931 
Girardville, St. ’Ctair, Port Carbon, 
and New Ringgold Boroughs, and the 
Townships of North Union and Ryan. 
THURSDAY, FEBRUARY 26, 1931 
Shenandoah Borough.

TUESDAY, MARCH 3, 1931 
Middleport, Gordon, Mount Carbon, 
and Orwigsburg Boroughs, and the 
Townships of Wayne, Walker, Hub- 
ley and Washington.

WEDNESDAY, MARCH 4, 1931 
Minersville, Landingville and Pine 
Grove Boroughs, and the Townships 
of Mahanoy and West Mahanoy.

THURSDAY, MARCH 5, 1931 
Tamaqua Borough and Hegins Town
ship.
. TUESDAY, MARCH 10, 1931 
Gilberton, Port Carbon,'Tower City, 
Mechahicsville and Tremont Bo
roughs, and the Townships of Porter, 
West Penn, Tremont and South Man
heim.

WEDNESDAY, MARCH 11, 1031 
McAdoo and Palo Alto Boroughs, 
and the- Townships of Rahn, Reilly, 
Union and Pine Grove.

THURSDAY, MARCH 12, 1931 
New Philadelphia nnd Ringtown Bo
roughs, and the Townships of Rush, 
West Brunswick, Schuylkill and Up
per Mahantogo.

TUESDAY, MARCH 17, 1931 
City of Pottsville.

AU persons who feel themselves 
aggrieved by the assessments and 
valuations of their property will 
attend said sittings, and present 
their grievances at the time as above 
stated for each district, for, under 
the law, no reduction can be made 
in any assessment after that time, 
except in case of destruction of pro-, 
perty.

JAMES R. WALTON, 
JAMES H. KIRCHNER 
ROY E. BROWNMILLER 

CommissionersAttest:
F. C. BALL

Commissioners’ Clerk.
Commissioners’ Office 
Pottsville, Pa. January 19, 1931, 

—---' - —- ---5

Lietuviszki Bonai
Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy-
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schung & Go 
50 BROADWAY 

NEW YORK
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P er Ky trumą
Paveikslėlis isz gyvenimo.

Stepas Kacziulis buvo vik
rus žmogus — politikierius ir 
diplomatas isz prigimimo. Ne- 
dyvai, tokiu kaip jis kiemioniu 
randasi daug Lietuvoje ir Lie
tu viszko j Balt misijoj. Bot Ka- 
cziulis praktiszkame gyveni
mo turėjo da viena ypatybe, 
kokia tarpe jo lumos žmonių ! 
nevisad duodasi matyti. Ypa
tybe toj buvo tame, kad Ka
cziulis niekados, net didžiau
siose nelaimėse, mmusimydavo 
ir ka syki užmano, neatbūtinai 
atlikdavo.

Norėjo jis pirkti nuo pono 
Edmundo Sasnaucko 42 desefi- 
nas žemes. Kaip paprastai rn- 
siszkojo Lietuvoj dedasi, pir- 
miaus reikėjo praszyti apie tai 
daleidimo Vilniaus general-gu- 
bernatoriaus. Daleis, gerai, ga
lėsi pirkti, o nedaleis, tai nors 
auksu ta žeme apklotum ji ta j 
vo būti negali. Po nekuriam 
laikui praėjo in Paberžes vals- 
cziaus kancelerija nuo general 
gubernatoriaus atsakymas kad 
praszymas Kacziulio, kas link 
pirkimo nuo Sasnaucko žemos. Į 
atmestas. Kada viėtinis ured
ninkas, paszaukes in Paberžes 
kaneelarija, jam apie tai ap- 
reiszke, Kacziulis, nors stip
rus ir drąsus buvo — apalpo. 
Parasze didėlėmis,.iszkraipyto- 
mis litaromis ant apreiszkimo 
popieros savo pravarde ir isz- 
bego isz kancelarijos. Neiszta- 
ro ten ne žodžio. Neužėjo net 
in karezema Irszkaus Kacke- 
lio, kuria paprastai lankydavo. 
Nelaime, kuri ji ta diena pati
ko, buvo teip didele, kad ja ne
botu užliejo, nebūt užgesino 
visu Irszkaus baczku degtine. 1

Iszties, ūke Stepo Kacziulio 
buvo suvis maža, viso tik II 
destinu. Ir tas pats laukelis 
prie molio ir prie piotfkos (smil 
ties,) kaip paprastai apie Vil
nių, nelabai buvo derlingas. O 
czion szeimyna didele, mokes- 
cziai ir nemenki, szeip visokiu 
reikalu galybes... Gerai da, 
kad Paberžes valscziuj yra 
daug girios, Kacziulio szeimy
na gabendama ant Vilniaus 
rinkos malkas sziek tiek pel
no — kitaip suvis reiketn pra
pulti.

Tai-gi mat, buvo atsitaikiu-1 
si geriausia proga. Ant suvis 
lengvu iszlygu jis galėjo pirkti 
nuo pono Sasnaucko didoka 
ūke. Ūko toj prieina prie jo 
lauko. Per kelis metus butu jis 
ana iszmokejes, ir butu buvu
si jo. O dabar, nematys jis tos 
ukes, teip kaip nemato savo 
ausų, vien dėlto, kad general
gubernatorius neiszdavo ant 
jos pirkimo paliudijimo.

— O, Dieve mano, Dieve, 
ka asz dabar su septynetu savo 
vaikeliu pradėsiu?/eikes var-l 
gus kensti, reikes pražūti —rū
pinosi Stepas Kacziulis.

Buvo tai ruduo. Iszejo jis isz 
ryto in lauka. Perojo per vie
na beržyną, i nėjo in kita, nes 
giriu ir giraieziu yra pilna Pa
beržiuos valscziuj. Iszdžiuvc 
lapai rausvi ir geltoni paslap
tingai sznabždedami krito ant 
pilkos žemeles — rodos pury- 
dami ir skųsdamiesi ant kokiu 
ten nelaimiu. Stepas atsisėdo 
ant lapu km vos ir užnikę pyp
ke. Tyras ir sveikas rudens 
dienos oras prablaivo truputi 
jo susirupinusi protą. Czion 
jam pirmu kart atėjo in galva

■*vs a iįįdhi
ir no mano dalykas žinoti, bet 
jus visa szeimyna yra nžraszy- 
ta knygose pravoslavais už
pravoslavus skaitotes, o iii 
cerkve no tu, no tavo szeimyna 
niekados nevaikszcziojate ir in 
spaviedni ir prie komunijos

* ■ > 4 i

kad man nedaleidžia

klausymas:— delko tai jam 
nedaleista pirkti žeme.

Jis jug ne koks girtuoklis, 
no vagis, ne žmogžudys, jokia
me blogame pasielgimo neužte- 
raytas, net valsczioniszkamo 
sūdo niekados nebaustas, men
ka jo ūko gerai apdirbta, pri- 
doreneziai inži urėta, intaisyta
— kodėl tad, iszties, general
gubernatorius jam dauginus 
žemes dasipirkti nedaleidžia? 
Lauže, spaudo savo galvele 
Stepas Kacziulis, bet atrasti 
priežasties, del ko jo praszy
mas, kas link pirkimo žemos 
buvo atmestas, negalėjo.

— Kodel-gi tai asz nepa
klausiau apie tai uredninko!— 
atėjo jam ant misliu tada, kaci 
jo py kis pradėjo gesti. Atsi
minė jis, jog valscziaus kance
lerijoj, kada uredninkas apie 
atmetimą praszymo pranesze, 
jis buvo suvis kaip nesavas. 
Vienok uredninko galima pa
klausti apie tai dabar. Tik kas 
žin' ar jis pats apie tai žino? o 
kad ir žino, ar norės pasakyti?
— sprendė Kacziulis ir paga
lios persitikrino, kad vis-gi ge
riausiai iszpuola kreiptis prie 
uredninko ir kad tas, jeigu jau 
neprivalo neatbūtinai apie 
tuos dalykus žinoti, 
gali žinoti, 
kvoszus priežastis nedaleidimo 
gal da bus galima reikalą pa
taisyti.

Su ta mislia varguolis Ste
pas truputi nusiramino. Par- 
gryžo jis namo ir nuo to laiko 
lauke tik, kada in ju, Kreivo
sios, kaima atvažiuos urednin
kas. Važiuoti pas uredninką in 
Paberže ir ten kalbėt apie teip 
svarbu reikalą, kaip jo, neisz- 
puola — namieje gerinus bus 
galima atlikti, ilginus, 
riaus pasikalbėti.

Lauko darbai jau beveik už
sibaigė. Namiej nieko nebuvo 
veikti ir Stepas nuolat suki
nosi aplink grinezia kaimo 
starszinos Simo Simavycziaus. v 
Žinojo jis gerai, kad urednin
kas atvažiavęs in ju kaima 
pirmiaus neatbūtinai sustos 
pas kaimo starszina.

Į Teip ir buvo. Viena diena 
ryto atjojo in Kreivąją 

uredninkas, kad praneszti star
szina i, 
tu pėdu, važiuotu in “volosti 
nes atvažiavęs pristavas, esą 
daug visokiu reikalu ir reikes 
suszaukti valscziaus suėjima. 
Arklys jo buvo pailsės, liepe ji 
nuvest in tvartu, o pats norė
jo eit valanda, kita pramigti.

— Tik nežinau, ar galėsit 
teip kaip visad ramiai miego
ti, — tarė starszina — manisz- 
ke turi mažiuką o tas kaip pra
deda rėkti, tai rods isz namu 
begtaL

Czia jau •stovys Stepas Ka
cziulis tuoj insimaiszo in 
kalba ir užkvietė uredninką 
pas savo ant pasilsio. t

— Visa mano szeimyna da
bar laukia, klosto linus ir jus 
mylista ramiai iszmiegotum.

Ilgai praszyti noroikejo. 
Uredninkas nuėjo pas Kacziu- 
lius, Iszvalgo visa puodyne 
rugsztaus pieno, kuria jam 
gaspadorius atneszo. Nijscriie 

Į kalaviju, pakabino ant sienos 
nagaika, kuria vis su savim ne- 
sziojo, jau rengėsi gulti, kada 
Kacziulis priėjės prie jo nuže
mintai meiliai prakalbėjo:

I l i
,— O asz, jus mylesta, turiu 

pas jumis sziandien svarbu 
I reikalą.

O leoki tai reikalo, 
tik neapvogos kas tavęs, ar ne-

neatbūtinai
tai bent 

o tokiu budu, isz-

apiplesze? — nŽklėusc gana 
ramiai uredninkas, guldamas 
in minkytai paklota lova.

-r Ąroziau nei apvogtu ir 
apiplesztu! garsiai isztarė Sto
pas ir smarkiai mostelėjo ran
ka.

— Kas-gi tau? suriko isz- 
vertes in Stepą akis urednin
kas, pasikeldamas.

— Atsimenat, jus mylista, 
kaip tai priesz pora nedaliu 
valRCZiaus kancelerijoj per
skaitėt gonoral-gubernatoriaus 
raszta,
pirkti lauka nuo pono Sas- 
naucko. ,

—i Kur-gi neatsiminsi, at
simenu.

— Ar-gi tai nearsziaus 
kaip kad apvogimas?

—> Na, brolau, ne, tai jau 
suvis kas kita.

— Bet pasakykite, jus my
lista, del Dievo pasakykit, ko
dėl man nedaleido ta žeme 
pirkti? už k a taip skaudžio i 
nubaudė? vėl pradėjo artida- 
masi prie lovos, Stepas meiliai 
kalbėti.

— No, Stepai, to asz tau ne
pasakysiu, neturiu t iesos pasa
kyti, kad ir žinoeziau. Supran
ti, general-gubernatorius, 
ne kokis pristavas, ne iszprav- 
nikas, kad apie jo nusprendi
mus kiekvienam pliauksztum.

— Jug asz niekam nepasa
ka nuo jus iszgirsiu.

tai

tai

nebus. Asz noriu tik

>mmMP

a t vi-

idant neatbūtinai ant

uredninkas 
o jis tuojL

Stepas

pas popa neinate, o lankote ka
taliku kunigą krikszjyjate val
kus. Kokiu budu apią tai po
nas gonernl-gubornatorius da- 
žinojo, kas jam apie tai prano- 
szo, ar pristavas, i(ir patsai isz- 
pyavnikas, ar kitas, asz to ne
žinau, man tai nebuvo inkvosz- 
ta, vienpk visas tavo pasielgi
mas rodo, kad tu atstoji nuo 
pravoslavijos ir brukies prie 
katalikystes, už tatai tau ir 
nebuvo daloista pirkti nuo Sas- 
naucko lauka. Asz pats d a žino
jau apie tai tik netycziomls,

pravnikas

kalbėdamas su prisiuvu. Gerai 
da, broliuk, kad tavo in pagal- I
vos suda neatidavė.

Po] iceiszkas ure.dninkas Gri- 
gas Grinkevyczia buvo iszsl- 
tarnaves uhteraficierius. Paė
jo jis isz vietiniu Bielorusiu ir 
gerai pažinojo žmonių būda ir 
žmonių reikalus, užtat ir kal
bėjo viską apie tai Stepui Ka- 
eziuliui be jokio piktumo, ypa
tingai, da sanjauto jam. Iszgir- 
dos apie ta viską Stopas užsi- 
mislijo. Greitai paszoko jis nuo 
lovos, nuėjo in užpeczki ir ka
sydamas galva, tik kalbėjo nuo 
lat: tai mat kas, tai mat kas!...

— Na, broliuk, bet asz pas 
tavo atėjau, kad atsilsecziau,—- 
isztaro uredninkas ir atsigryžo 
in pasieni. Gaspadorius iszejo 
laukan.

Da ta pat diena Stopas Ka- 
cziulis nuvedo pažadėta ured- 
ninkui, telyczia in Baudonaja 
o kad vakare pargryžo namo, 
suszauko visa savo pkaitlinga 
i

| ■ 'J'! i * •> .J ■ -n ■ . • • 

ilgai ir garsiai, iki
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Vienam pleiso Kugiyžo jauna
vedžiai, draugai puikiai 

priėmė. 
Ant kvatieros nuvedė, 
Gražiai linksminosi 

Visi džiaugėsi.
Tarno viena boba girta,

Kaip kokia vanta, 
Pradėjo vyrus laukan varyti 

Kad jau gana uliavoti. 
Bijojosi kad'viską neiszgertu

Del josios pasiliktu.
Žinoma, vyrai iszejo, 

Ba plūdimu girdėti nenorėjo.
Bet taip vyrai inirszo, 

Kad da ir sziadien to neužmir-
szo

Kad už ju gera,
Tokia, ragana da bara.

>
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SZALT1N1S
JAUNYSTES

Japoniszka Pasaka.

J

Soniai labai seniai gyveno 
sau su savo žmona tarpe didžiu 
kalnu neturtėlis gi rinki h is.

Bekirsdamas medžius girios 
savininkui pelno neturtėlis tiek 
kad vos maistui ir gyvenimo 
reikalam užteko. .To gera mote
ris triūse namelvja viską szva- . . n ‘ r

minos ugnavietos be priežiūros, 
paliko vyra .dabot o pati iszejo. 
Szaltini atrado ir pradėjo gert

I t
I

■
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kyšiu,
Tokiu svarbiu dalyku svietui 
nepasakosiu. Nuo to man leng
vinus ✓
del saves žinoti. O kol nedaži- 
nosiu tol nusiramyti negalėsiu. 
Tol man vis ropes. Pasakyti, 
kad jau nerūpėtu. Asz jums 
už tai telycziuke padovanosiu. 
Puiki telycziuke. Tuoj liepsiu 
nuvaryti pas Storasta in Rau
donąja, sakysiu 
nuo manės pirko, 
jums ja pristatys.

Uredninkas tylėjo.
suvis prisiartino prie patalo.

— Na tik pasakykit, jusu 
mylesta, nekankykite ilginus 
manes! Kas jums pasakyti?

— Kas ? — vietos galiu ne
tekti, Stepai. Isz to Dievas ži
no kas galėtu iszeiti. Tu kur 
karezemoj arba ant susirinki
mo kokio pasigėrės iszpliauk- 
szi, o asz turėsiu už tave atsa
kyti.

— Bet asz gi prislegiu, kad 
niekam nesakysiu. Asz jug ne- 
vai'kiozas koks. Nieks nežinos.

Tegul tavo dievai, Sto
pai! Pasakysiu jau asz tau 
tik žiūrėk, valdyk liežuvi, 
telycziuke tuoj nuvaiyk
Raudonąja, ant storąsto kiemo.

— Žinoma, 
iszpildysiu, tik pasakykit.

Uredninkas valandėlė tylėjo 
Kacziulis, 
dažinoti priežastį savo nolai- 

ju mes suyis prisislinko prie lo
vos ir atsirėmė ant jos briau
nos.

o
iii

ponas, viską

norintys greicziaus

—■■*4
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— Tu jug Lietuvis, Stepai’/ 
— paklauso jo suvis Aotiketai 
uredninkas.

Teip.
Bot pravoslavas? Į
Na, ne, ne, — asz kata

likas. Teisybe, amžina atsilsi 
mano tėtutis pasakodavo, kad 
buvęs czion kadaise mus vals- 
oziuj kareiviszkas naczelnin- 
kas prirasze kaip ten visa mus 
kaima prie pravoslovu. Bot 
mano tėtis visados eidavo in 
kataliku bažnyczia, teip pat 
ir asz nuo pat mažens einu in 
bažnyczia. Mus visa szeimyna 
visad buvo ir yra katalikais.

—- Nęžinau kaip ten buvo
• '* 'A • •

szeimyna (in( grinęzį:\, kur visi 
ilgai ir garsiai iki .vidurnak- 
cziui kalbėjosi. Apio;ka jie ten 
tarė, niekas isz kaimynu neži
nojo, tik ‘kada priesz e i sent 
gulti

tik kada priesz
gaspadorius iszejo isz 

buto, kad užpilt arkliams ab
rako, aplinkiniai, kurie da ne
buvo sumigę, galėjo girdėti, 
kaip jis saviszkiams grūmojo; 
žiūrėkit jus man, niekam apie 

nepasakokit! jeigu kas
y ♦

tai
klaustu, sakykit, kad tėtis teip
Kepo ir gana! Tol. bus.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dantistas Mahanojuje 

Ant Antro Floro, Kline Sztofo 
10 W. Centre St., Mahanoy City 
,j; ■ i ■ ;- r,-s,;■“, irr^,T^-7. ™
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Ant Antro Floro, Kline Sztofo
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Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, P«.

Nulludimo Valandoje, autei- 
klam geriausi patarnavima. Pa- 
laidęjima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Gitardvllles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele-' 
fonuoti o pribusiu in deszlmts 
nilnutu. Of Bell Telefonas 872

--- ■■ -------------------------------
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K. RĖKLAITIS
a Lietuviszka* Graboriuo a 

' Į-

1 Laidoja numirėlius pa- I 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterema. Priei-

. narnos prekes. *

"R A /

516 W. Sprue* Str., 
Bell Telefonas 149. 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 149

Bell Telefonas 4414*
PA.TAMAQUA,

* * ❖

Kokia tai motore vyra iszgaz- 
dino,

Kaip tas in grinezia inojo, 
O kada jisai inojo, 

Tai baisybių paregėjo, 
Apsi sukus i sz r imi jo,

Ba žiu rot ant to negalėjo.
* * ❖

Tula Ashles mamyte 
Lietuviszka cacyte, 
P laukus gar b ini u o j a,

Veidus raudonai kvarbuoja
Po grinezias bėgioja, 
Visus žmonis aplojo;.

Ne yra ka sakyti,
Bu tai .pad Ii na toji cacyte.

* - *

porlelis ,su farmeraite 
apsipaeziavo,

Gera pasoga nuo tėvu gavo, 
Bet gyvenimo neturėjo gero,
Taip, gyvenimo neturėjo, 

Vyrukas dalaikyti negalėjo
9
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Vienas S
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ir prisižinrinct in savn iszveii- 
da atsimuszianczia kriszpoli- 
niam vandens pavirszija. Tik
rai iazvydo atmaina dingo vei
do visos rauk'szles, veidas iszsi- 
lygino atsirado jame skaisty
be, o moteriszke nepasiganedin 
dama da 1 uom gere vandeni ir 
gero, kad tik but d a gražesne ir 
gražesne.

Vyras laukes ilgai jos par- 
grysztant bet nesulaukęs nuėjo 
joszkot. Prie szaltinio jos 'neva
li pradėjo joszkot aplink gir- 
rioja ir iszgirdo
kūdiki. Nuėjo in ton isz kur bu
vo girdėtinas balsas besistebe- 
lamas kas ežia galėjo palikti

c
Hl -

rial užlaikydama, o apsitritisus 
vorpe ir audė. Rodos galėjo but 
nimingais, bet isztekliaus ju 
reikalam netrukdavo, tik nesi
jausdavo, laimingais, visai, o
ai del to kad jau seno, o Dan

gus neapdovanoju ju kūdikiu,

J kūdiki. Rado apie keliu mene- 
’ siu senumo kūdiki, labai gražu.

tuo. jungtuvių kurie jungia gim 
dytoju duszias; i

Vienąkart kirtikas nuėjo toli 
m girria, gal jeszkodamas ko
kio nepaprastino medžio ir ne 
tikėtinai priėjo szaltineli, ku
rio niekad ne buvo mates.

Vanduo szaltinelyja iszrode 
jam taip skaieziu irszaltu, kad ’ 
tartum tik akimis atjAute jo 
skanumu. O diena buvo labai 
karszta. Senelis nuvargęs pri
klaupė, nuėmė nuo galvos 
sziandien skrybėlė ir godžiai 
pradėjo gert. Ir begeriant pa
juto darosi jam smagu ir pajė
gos sugryžta, o visuose sąna
riuose jauezia toki stipruma, 
kokio nejauto niekad, negut 
būdamas jaunu. Tuo godžiau 
gere ir kad prisisotino pakel
damas galva pažiurėjo in ta 
stebuklinga vandeni, 
taip sustiprino, bet nusistbejo 
iszvydes vandenio veidrodi il
gam pavirszija atsimuszusi pa
veikslą veido. Atszoko sukli
kęs. Neabejotinai buvo tai jo 

Al. .... K . t . lt ' J. .

nuome

kuris ji.

!* f

kniarkianti

Pagailo jam kūdikio ir pasi
ėmė.

Buvo tai jb moteris kuri no
rėdama but visugražiausia ir 
jauniausia gere vandeni isz 
Jaunystes szaltinio patol kol 
nepersimnine in kūdiki.

Sugryžo namon 
apie liūdnus dalykus

ir m išlijo
• ••
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PAJESZKOJIMAI

Asz Petras Padalskas, 
jeszkau Benediktoj Veealgie- 
nes, po tėvais .Jociunekiute. Pa
eina isz Lietuvos, Meteliu Gmi- 
no, Seiriju parapijos, Mocko- 
niu kaimo. Pirmiau gyveno 
Cleveland, Ohio. Kas žino isz 
skaitytoju kur ji gyvena pra- 
szau pranszeti žemiau paduota 
adresu. Turiu svarbu reikalą.

Petras Padalskas, 
142 Diamond St.

Luzerne, Pa.

pa-

Sziadien atskyriai gyvena 
Apie juos bus gana.

* • *

Clevolando yra tūla mergaite, 
Kaip stirnaite, 
O ir no menka, 

Panienka.
į Isz pradžios buvo no szio no to, 

Bet tolinus suvis iszdyko, 
Velniukui patiko, 
Ne godos neteko.

Dabar visi isz jos juokėsi 
Kad nedorai vedasi. 
Morgole pasitaisyk,

No tylėsi u da tuom syk, 
Nes jaigu da žylosi, 

Tai pipiru aplaikysi.
* * *

Isz Szvonfos Kleres telegrama 
gavau,

Apie .moterėles žinia aplaikiau, 
Praszo kad pribuczia, 

Šzonus gerai apkoczioczia,
Jr mergicoms in kaili duoczia.

Apie tai neužmirsziu, 
Netrukus atguglinsiu. 

$ * *
Yra tai labai nedoru,
Nekuriu raganų bobų,

Kad ne tik su liežuviu aploja 
Bet ir su nagais vajavoja.

In plaukus insikabina,
Kaip lodokas gera duszia 

kankina, 
O ir provotis moka,

Ba už maža daigteli pas vaita 
szoka.

I ‘ ‘"
Tegul, tegul bujoja, 

Tegul kiek nori Joju, 
Bot no ilgai taip bujos,

Ne bus taip visados 
(Jalą gaus, (

Skrodžiais žeme nukeliaus.
■’ T~" ' > 1 į,'1. ■"
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locnas paveikslas, bet jis nepa
žino nes žinojo jog yra senu ne 
gražiu, o ten szaltinyja iszvydo 
jauna patogu dailu ir gražu 
veidu ir palaiko už apsireisz- 
kusia dvasia. Jis savo veidą ne 
karta mates veidrodyja, bet 
szaltinio vandenyja veidas ne 
buvo suvis in ji panaszus. Bet 
kas czia darosi? Pasikėlęs nuo 
žemes nesikelo taip sunkiai 
kaip paprastinai, sanariai jo 
nobraszkojo, tacziau mitros 
budrus kaip jaunikaitis paszo
ko. Besistebėdamas pamiklino 
ranks ir sugniaužtos kumsz- 
czios buvo kaipo plienines, o, 
kad da labiau suspaudė pirsztu 
nagai perskrodė uodu ant del
nu. Pažiurėjo in delnus, kurie 
nuo kirvakoezio ir sunkaus 
darbo buvo sukieteje ir. uodą 
sustorejus kaipo ant jauezio 
sprando, po jungu dabar buvo 
minkszta, szvelni, nėra rouksz- 
liu, nėra randu ant ranku kai- 
po apkvaitęs isz nusistebejipo 
stvėrėsi už galvos, bet czia jo 
delnai ir pirsztai vieton, plikes

II

rado bitinius plaukus. Noroms 
'— rienoroms persitikrint turėjo 
kad szaltinio vanduo ji atjau
nino sugražino jam spėkas — 
jaunyste. Pradėjo isz didelio

’ džiaugsmo szokti, szukauti ir

9

f

ūžti bot atsiminė apie savo mo
toro — tad veik pastvėręs nuo 
kranto Szaltinio Jaunystes sa- Ąįi , I I «< / t . | (

vo kepure nubėgo, idant apsa
kyt jai stebuklą.

Žmonele persigando iszvy- 
dtiR nepažystama Žmogų inei- 
nanti. Jis pradėjo apsakinėti 
jai kokiu budu taip atjaunėjo 
o ji sayo ausimis ir akimis,ti
kėt nenorėjo, o kada vyras pa- 
sako jog Ves ja idant pOrtik- 
rint prie szaltinio jaunystes in- 
tikėjo ir pasako kad sena,pati 
tokiam grožiam jaunikaieziui 
ju netinka būtinai turi ir ji At
jaunėk

Bet kad negalima palikti na-'

Pajeszkau Frana Maksima- 
ieziu. Jisl&eniau gyveno Utica 

N. Y., dabar nežinau kur. Tu
riu svarbu reikalą. Dėkingas 
busiu tam kuris ka apie ji žino 
pranesz sziuo adresu:

Mr. Mike Daltilis, 
649 N. Park Avo

ii
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Philadelphia, Pa.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czla procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 

.turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pfes.
J. FERGUSON, Vice-Pres.lrKaa.

Viktoras J. Palulis
Plumberis ir Blekorįus

Jeigu jumis reikia gero PlUmberio 
tai kreipkitės pas mano. Indedu 
visokias vandenines paipas, mau
dykles, szilumas, pataisau ar už
dedu naujus blokinius stogus ir t.t 
Kaipo Lietuvis, Lietuviams patar
nauju kuogeriausia..

‘ Shenandoriecziai kretpkitoe po 
adresu 409 E. Lloyd St. arba te- 
lofonuokite 826-W.

Isz Mahanoy City kreipkitės pas 
kalvi A. Baniui!, 1000 E. Pino St. 
arba telefonuoklte 225-W. AJ
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12 ISTORIJOS UŽ 9So i
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

mi)lekia visus ligai. 
kažiriavimas. JesžkojO tarnaitės * 
o rado paežio. Stebuklinga kuczia. ■ 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka kati-; 
na antra karta apslpacziuot. Pikta 
Onftka. PREKE 26c.

W. D. BOCZKAUSKAS’»(5#< 
^MAHANOY ęiTYy.PA*.
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Velniszkas
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ŽINIOS VIETINES
— Nodelioj pirma diena 

Vasario—February.

M

r* .....
ISZ SHENANDOAH, PA.

* —*
nu r

t

— Panedelij pripuola Gra- 
bnyczios. Senovės ūkininku 
priežodis sako, jeigu per Gra-!^0^8 v*i° nnni0» push do ir pra- 
bnyezias saule szvieczia tai gnl\a. Likos nuvežtas
tikėkimės szalczio ir sniego. v‘e^ne ligonbute.

— Kranas Zagiirskis, likos

bnyczios.

Panedelio vakaru, Nov- aresztavotas M’ likos uždara
kėvieziaus saloje, Mahanojie- i,ls knlcjime už rėksminga pa-1 
ožiai' turėjo proga pamatyti *.r sielgima ant ulyczios. Jo drau- 

Lithuanian P«l>Qgo. 
. t isz

Wilkes-Bixrriu perstatymu. Isz nietu, isz Rapahauiko, 
tikrųjų musu jauni Lietuviai nuo širdies ligos, 

pralinks- Pa,i įnirę 12 metu atgal.

Užgirsti žymu 
Doghboy’s Glee Clubo

< 4

f Jonas Bekorovskis ! 39 
mirė

Jo

v.

— ♦ Dovydas Meszkynas, 52 
molu, likos surastas apmiręs 
ant Lehigh Valles geležinkelio 
per panaktini arti Locust 
Mountain kasyklų. Matyt žmo-

w
* l>

.,1,

i
Afekto?

K

i,- v

atsižymėjo puikiai, 
mino ir prijuokino publika, ku
ri buvo soeziai užganadyta isz 
tojo perstatymo, o reikia žinoti 
katU buvojai Visi jauni Lietu-1 
viai, czion gimė, L_.... ......

Beaver, Pa. t Senas skaity-
Juozas Gunte-tojas “Saules”

ris 68 metu, mirė 12 diena Sau- 
didcliam nn-

Saules

iszauklcti S‘O. palikdamas
nugsztam moksle, bet neužmir- lindime moterių Ona (po pir-

mam vyrui Aseviczicne) ir du 
kur vaiku po pirmai paežiai, duktė 

tik ro<)ys savo perstatymus, namie^

wo Savo teviszkos kalbos, ku-|
rio yra verti suszelpimo,
tik rofjys savo perstatymu.!. namio? o' sūnūs Juozas kuris 
Po perstatymui atsibuvo szokis gyvena Cincinnati, Ohio. Lai- 
ir sveteliai patrepseja kėlės dotuves atsibuvo 15 diena Ir 

iszsiskirsto namo, palaidotas ant ukisžku kapi- 1 t
Gaila kad publikos daugiau ne niu Oak Grove. Velionis gj’vc- 

likos no ilgus metus Aldęrson, Okla- 
visame. Svoteliu homojo ir isz tonais atvažiavo 

in czionais pirkdamas

Valandas

suejo, bet tiejei ka buvo 
nžganadyti 
nulosi daug* isz

L/,

Shenadorio,

I
I

farma
Minersvilles, Pottsvilles ir ki- išgyvendamas apie septynis
tu artvmu miestu. Lietuviszki 
Dough berys’ai užsitarnavo pas 
mus didžiusia paguodone savo 
perstatyme. Personalas susidė
jo isz 31 aktorių ir dainininku. 
Dainininkai buvo gerai iszla- 
yi n ti ir. pagiedo j o t i k ra i ar t i s- 
tiszkai kolos Lietuviszkas ir 
Angliszkaa daineles.
again Boys!

metus.

Come

. Žonybiu laisnus iszemo 
►Steponas Gavala isz miesto su 
Blahche Jetkevicziute isz She
nadorio.

t# Pati Jono Jurcziukonio, 
34 motu,, gyvenanti ant 717 E. 
South, nlyi, mirė Utarainko va
kare sirgdama ilga laika nuo 
uždegimo plaucziu. Velione po 
tėvais vadinosi Helena Terway 
isz Seltzer City arti Pottsvilles. 
Paliko vyra, sunu ir dvi duk- 
terefr;- tėvus,- seseria Szimkn- 

.’Yiėne mieste ir du brolius Selt- 
žierije. 

* >

Los Angeles, Calif, t Ona 
Nerkov^icziono dszgulojus tik 
septynias dienas ligonbuteje 
mirė 22 Sausio nuo sužeidimu I 
kokius aplaike puldama nuo 
trepu iszsilauždama koja ir 
abidvi rankas. ‘ Velione gimė 
Lietuvoje, Vilkąviszkio vals- 
cziaus, Pajevonio parapijos, 
Kunigiszkiu kaimo, josios vy
ras mirė penki metai atgal, per 
ta laika gyvendama pas savo 
sunu Tamosziu. Paliko dide
liam nuliūdima tris sūnūs, vie
na dukteria ir tris anūkus ir 
seseria Vilczau^kiene, Spring-

y

Ii

Sūdąs perskyrė nesotin- 
kfthczia porele Boatricija Te- 
rtanis nuo jos vyro Juozo.

. —. Lenku-Lietuviu Politi- 
kos Kliubas laikys dideli balių 
.Siibatos vakaru, 
aht Lenku svetaines.
tižkvjecžia’ visu atsilankyti o 
galėsite linksmai vakaru pra
misti. ; .

. ) T

20 ANGLEKASIU 
ŽUVO

Shibatos
' į. * 4L, «:<»

31 Sausio,
Kliubas

« 
f
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$00 SVARU' PARAKO EKS- 
PLODAVOJO PO ŽEME;

2 ISZGELBETI VIE
NAS MIRS.

k'" *■

Linton, Indiana. — Apie dvi 
deszimts penki hnglokasiai dir
bo gengvejo-Little Betty kasy- 
klosiii, kada staigai kilo baisi 
cksplpzijA užmuszdama dvide- 
Sžijnts anglekasiu, du iszgelbe-

A*'’" 'V.

t| o vienas turės mirti nuo ap
degintu.

Jeszkotojai surado visu la-

h
...................... ................................ ..

aprėdyta in kunigaikfizczio pa
rėdus.

— Dabar — aUiliepe deive 
— važiuokime in mano narni. 
Sztai stovi karieta, pakinkytu 
in sparnuotus arklius, sėskime 
abudu o in valandėlė busime

meldo idant
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FPasaka apie 
Patoga Deive 

ir Piemenuką
Sonoviszkiiosia kukuosią ka

da t ui gyvulei tarp savos kal
bėjosi žmogiszka kalba, o akme 
ni s szok i liedavo po svietą, kaip 
jaunos mergaites, gyveno kai
nuosią patogi dejve kaip aniuo- 

1 las ir iniclaszirdinga del varg- 
szu.

Numylėti na per dievaiezius, 
turėjo tuja dovana, jog galėjo 
daryti visokius stebuklus, nes I . • ’ .

i knygosia buvo paraszyta jog 
jaigu apleis savo vieta kur gy
veno per laika trijų metu ir ae 
sugryž in laika, tai dings jos 
drųtybe.

namie.
Bet vaikinelis 

da galėtu pasimatyt su motino- i 
le ir su ja atsisveikint. Deive 
sutiko ant jo praszymo ir dingo 
jam isz akiu.

Po keliu dienu važiuoja jisai
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pas savo mylema, nes kelionėje
susitinka su karaliene to skly
po kuriame gyveno. Karaliene 
paregėjus taip puiku jaunikai
ti, insimylejo in ji pasiutiszkni, 
prakalbėdama in ji saldžiai:

— Patogus jaunikaiti, mi
no vyras k a tik mirė ir ar neiio-

to
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KOKIOJ VIETOJ SULUŽO AKMUO NIAGARA FALLS VANDENPUOLIO.

K g

Ant paveikslo matomo pženklinta vieta isz kur nulūžo szmotas akmens i 
puolio Niagara Falls. • K

Shamokin, Pa. — Kranas Pi-valiomis. Visas pelnas vakarė
lio buvo skiriamas Seserims larski, oidams namo isz darbo 
Kazimieriotems nupirkimo na
mo. Szirdingai aeziu visiems 
už atsilankymu. — Sokr.

— Garnys paliko puiku ir 
sūneli ponstvai
Czižauckams. Bobute

Bndreviczieno isz Alahanoy Ci
ty, nudžiugo isz savo anūkėlio.

druta 
niams

Bro-

Coal Centre, Pa. — Darbai 
labai sumažėjo, dirba tiktai po 
3—4 dienas, bet darba sunku 
apląikyti del pribuvusiu,
vietiniu anglekasiu rodos ne
matyti be darbo tiktai darbi
ninkus nuo geležinkelio.

isz vanden-

Big Mountain kasyklų likos 
užmusztas per szmota 
No. 2 szlopojc.
gerai žinomas czionais, nes 
praeita mota buvo kandidatu 
in Legislatura ant demokra- 
tiszko t i kieto.

anglies
Velionis buvo 
czionais

I !
siemc laidotuvėse. Ponstva Ma 
tulaicziai gyveno 
per 28 metus,
krausto in Tamaqua kur gyve
na septyni metai ant 222 Hun
ter uli. Redyste dalinasi nuliu- 
dimu su tėvais nelekia myle- 
mos dukreles, ir lai Dievas pri
ima jos duszia tarp savo palai
mintųjų.

Minersvillo 
po tam atsi- 

>-

Viena karta eklama pa«i- return pasilikti mano vyra? 
vaikszcziot, 
nuo savo gyvenimo, sutiko pie
menuką gananti gyvulius. Vai
kinelis buvo gražus, grajino 
puikiai ant birbinės ir temine fa. * ! |
iii ja mielaszirdingai.

— Ar esi laimingu? — u žū
klausi) piemenuko.

— Esmių! — atsake vaiki-

bet Į

Kas isz draugu ar gimi- 
Stasiu Navicku,

Sheboygan, Wis. — Pas mus 
lyg. szioliai buvo maži szalczei 
o pasnigo tik 15 diena Sausio 
ir tai mažai. Darbai toki patys 
kaip ir visur, keliolika szimtai 
žmonių randasi be darbo, 
slankiojo po nlyczias je.szkoda- 
mi sziokio tokio darbo. Tokiu 
laiku žmonis nepamena nuo 
t risdeszi mts metu.

darbo

žmonis nepamena

Ashley, Pa. f Gerai žinomas 
szioje aplinkinėje mirė Juozas 

I

bet už-

niu pažysta 
kpri,S|atvožiavo in czionais Mo- 
jaus menesi 1930 mete badai 
isz kiotiiju augliu aplinkiniu 
badai isz Wilkes-Barre, Pa. Ji
sai dirbo ka syk losiu
dirbdavo vos ant pragyveni
mo. Taigi Kuezios vakaru bu- 

field, III., broli Jonu Vioraiti, vo nuėjės iii artima miesteli 
su kokiu tai reikalu ir 
taiit nakties laiku,
budu patiko ji nelaime p gal 

nutrenkė

S“

gom misžioms

ir seseria Magdalena Lietuvo
je. Velione prigulėjo prie szv. 
Franciszkaus draugavęs Ir 
Motinu Szventb Altoriaus. Pa
laidota 24 diena su iszkilmin- 

Szv. Juozapo
p ranci szkpn u I vi žny cz i o j o. 

t \
Philadelphia. — Sausio 18 

diena, tuojaus po miszparu, in- 
vyko Szv. Kazimieriaps Aka
demijos Rėmėju susirinkimas, 
kuri pradėjo su malda kun. 
.Mikaitis. Susirinko gana skait
linga^ būrys darbsziu motore- 
liu ir dvasios vadovas kun. V.

pirmininke p. A u-
* * j

Mikai.tis;
gaitiene; vice pirm; p. Mažei
kiene; finam rasztin. Elena 
Raguskąito; prot. raszyt. .Ona 
Juszkauąkaitip; kasijerka Jur
gaitiene. Buvo aiszkinama apie 
nauja iuuna kuri seseles Kazį- 
mioriotes žada pirkti Elkins 
Park, Filiulelfijoi, kelios mote
rėles prižadėjo aukas.

—• Sausio 21. diena
”Bunco Party” buvo susirin
kimas puikus būrelis sveteliu, 
kurio atjauto rėmėju reikalą. 
Buvo^veezttt ir -isz tolimesniu 
vietų — visi Linksmai pasikal
bėjo, ppsisvecziavo ir žaisda
mi praleido vakarėli. Daugelis 
losziku buvo apdovanotais do-

nu t

gryž- 
nežinomu

automobilius nutrenkė nuo
* . I

kalno in vandeni, matyt prigė
rė negalėdamas atsikelti ' nuo 
sužeidimu. Ant rytojaus rado 
ji'apszalusi. Ant lavono nesu
rasta jokiu.raszytu isz ku^ pa- 
eina, tik kalbėdavo, 
darbas butu geresnis tai 
žiuoeziau in Filadelfija atlan
kyti’ sesers vaiku ir szvogori o 
pravarde juju minėdavo kao 
yra Antanaitis o sesuo miro 

Jeigu kas apie ji 
žinotu tegul raszo 

. Mrs. E. Kriszcziuniene- 
Box 388, Coal Centre, Pa.

- J.. - 
Scranton, Pa. — Sziais me-, 

(ais Sausio 25 diena, atidaro
ma naujai pastatyta Lietuviu 
Tautino Kataliku Bažnyczia. v • w •
turinti. panaszumo Lietuvoj 
bažnyczias;

Taūtiszkos indejo rėmėjai ir 
suintęresuoti asmenys praszo-

i

kad tik
va-

1918, mete 
placzi.au 
pas:

4 4.^..

Minersville, Pa. — 
Aszkoviczius, 17 motu, 
sužeistas per t roku 'kuri 
Dadzoviczius. Jonas

Jonas 
likos 
vare 

važiavo
ant troko kpris paslydo ir tren
kė in Yorkville Arch.

-- Qorai žinomas 
Kazimierai Gibaviczius, dabar 
užsiima insziurenc visokiu r T 4-
kompanijų. Czalinkus pažysta 
gerai savo inszurinima ir turi 
pa sek mi a. Pa s i m a ty kito 
juom jeigu jum reikes inszu- 
ronc.

insziurenc

visiems

su

Worcester, Mass. — Juozas 
Matulaitis (Mitchell) isz Prin- 
cetono buvo arcsztuotas perei
tą savaite, kada sugryžo isz 
Califomijos; už vagyste papil
dyta Vasario 1930 metais. Jis 
apkaltintas už insilaužima, in- 
ejima ir Vagyste. Jisai apiplc- 
szo Urban Do Witt vasarnami 
Princetono ir paliko padėkos 
laiszka. Su pagelba to raszto, 
policija surado prasikaltėli.

mirdama Soredoja, Ja

Tamaqua, Pa. t Po trumpai 
ligai uždegimo plaucziu mirė 
namie Juzofina, vienatine duk
rele ponstvos Antano Mątulai- 
ėzioi sulaukus 27 metus am
žiaus, t
nuarius 28, apie 8 valanda va-, 
kare. Buvo tai baisus smūgis 
nelaimingiems teVams nelekia ’

, nes I 
penki metai atgal neteko savoj 
myleiho suhaus kuris turėjo 25 
metus. Velione Juzofina buvo 
szvlesi mergaite, 
School mokykla Minersville,1 
Pa., _
Anville, Pa

ini atsilankyti, kame bus atlik- sllV(, kūdikio^

Jekelaitis, lęuris 
na is koki lai iaiica, po 
pirko farma ant Mountain Top, 

25 metus 
ir tonais mirė. Velionis paliko 
dideliam nuliūdime pacUia 4 
dukteres J. Benczeviczienc, V. 
Bonceviczienc, A. Kreitzer ir 
G. Balig; 5 sūnūs Joną, Petra 
Frana, 
23 anūkus ir viena praanuka. 
Laidotuves atsibuvo 27 Sausio J . •.su (rijoms miszioms S 
ro ir Povylo bažnyczioje Sugar 
Notch. Velionis isz Lietuvos 
paėjo isz Žinių kaimo, Žalosios 
vals., Alvito parapijos. Būda
mas jaunu vyruku mokinosi 
vargoninkaut pas a.a. 
B o c z k a u s k a u žd e toj a 
los.”

gyveno czio
ta! laika, po tain

kur iszgyvono apie

Povyla ir Aloiza teipgi

v. Pet-

D. T. 
“Sau-

NuoPortland, Oregon.' — 
pat rudens pas mus sniego da i 
nebuvo no szalcziu ir da žiedai i 
nosuszalo ir žydi. Darbu czion 
no už pinigus negalima gauti 
o bedarbiu randasi in 20,000. 
Valgis truputi atpigo, bet jei
gu žmonis neturi pinigu, tai 
vis sunku iszsimaityti kad ir 
maistas pigus. Daug vagys- 
cziu ir apiploszimu atsibuna 
czionais ant kasdieninio pared- 
ko.

I
i

Piemenėlis užsimislino giliai 
ant tu žodžiu. Karaliene buvo 
daug senesne už ji ir biauri bo-į 
ba, bot buvo karaliene. Todėl* 
sutiko pasilikti josios vyru ir F 
būti karalium.

Ir vela atsitiko stebuklas. 
Akymirksnyja isznyko jam isz 
akiu karieta ir sparnuoti ark
lui, drapanos kunigaikszczia 
nupuolė nuo jo, o veidas jo per
simainė ant oiauro sutvėrimo.

Karaliene net sudrėbėjo isz 
i baimes szaukdama:

— O ar asz ne patogi mer-!
gina? f kur jisai atsirado?

ant szimta myliu

nelis.
geidi ant— Ar nieko no 

yzio svieto?
— Ne, turiu viską kas man 

reikalinga.

I
— Da niekad tokios pato

gios savo gyvastija ne 
mates.

Ar geistum su manim ap 
si vest i ?

— Szirdingai sau velintau 
tave paimti už motore.

— Jaigu taip tai imkie szi- 
ta žiedą, užmauk sau ant pir- 
szto ir prisiegkio, jog busi ma
no vvru.

Vaikinas iszpilde deives pa
liepimą ir sztai stojosi stebuk
las. Akimirksnija nupuolė nuo 
jo skarmalai o paregėjo

— Kas ežia do biaiirybe, isz

Tai tavo kuris
esmių

save

vyras, 
prižadėjo būti tavo, sudundėjo 
nematomas balsas.

zo-

• Szalin traukis nuo ma* 1
nes tu biaurybe, tegul akis ma
no tavęs nemato.

Bet vos isztare tuosius
džius, žeme persiskyrė, perkū
nai sudundėjo sužaibavo, 
kojom piemenuko pasirodė gy
li pragaisztis in kuria inpuole 
ir dingo ant visados.

Taip tai deive atkerszino 
už jo godumą ir neiszpildyma 
duotos savo prisiegos.

o po

TPuptura arba Patrūkimas
Gali but iszgydyta be operacijos

Isz tukstaneziu vyru, moterų ir vaiku kurie gydosi mano ofise, veik visi 
buvo visiszkai iszgydyti. Gydimai yrn trumpi ir be patrotinimn darbo. 
Visi gydimai atliekami per mane ypatiszkai mano ofise. Kreipkitės 
ypatiszkai in mano ofisą arba raszykitc o gausite knygute kuri pa
duoda pilnas informacijas.

DR. A. W. O’MALLEY
68 S. FRANKLIN ST. WILKES-BARRE, PA.

Kada Perkate Mesa
Praszykite savo sztorninko arba buezerio kad jum 
parduotu SHENANDOAH mesa, visokiu gatunku. 
Lietuviszku deszru, skilandžiu, taukines, lasziniu. 
Mes turim gyvuliu skęrdyne, eziseziause ir geriau
sia intaisyta pagal vėliausia mada del skerdimo ir . 
užlaikimo mėsos visokiu gatunku po priežiūra 
rando Pennsylvanijos Steito.
“HONEY CURED HAMS ir BACON” 
kumpiai ir laszinai.

AR REIKAI JUMIS

$ PINIGU $
> 1 I

Ant bile kokiu reikalu, mos jumis 
paskolinsim bile kokia suma

Nuo $10 iki $300
" * I *I’rietelisžkam, atžonklintam ir 

prideram budo.
Instatymiszkas procentas yra muso 

vietine preke. ' <
Ątmokčjimai yra sutvarkyti pagal 

j ūso uždarbi ar alga,
Ateikite, raszykite ar telefonokito 

in juso, artimiausi ofisą. .

IDEAL FINANCING
ASSOCIATION, Inc.
Peoples ■ Trust Co. name a t

Tamaqua, Pa. . . Telefonas 6-9-7

geriausi

i
SHENANDOAH ABATTOIR CO.,

SHENANDOAH, PA.
— ■ .................................. . H ~ ■ ....... . H ■ - ... ,................— ■ I ■■'■II ■■ ■ —

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABOR1US IR BALSAMUOTOJAS . .

Seniausias ir Isztikimiausias Graborius Visam Mieste.
■r 215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—799

tą ’ graži muzikos programa, 
tiek dudu orkestro, tiek vargo
nų, kurio taip pat nauji.

Prabaszczius tosios parapi
jos yra kun. Mikola Valadka.
Pa^zvontihimas bažnyczios at- , « 1 ♦* 
sibus vasarojo ir kasztavo 
$80,000. Bažnyczia stovi ant 
kampo Ook h* N. Summer avo., 
North Skrantono. 

4 1 ' 11
Frackville, Pa. — Panedelio

ryta..kilo.ugnis verhauzije An- Iriu nuliUdo tėvai užpraszo vi 
Artimi na

mai nukeutejo teipgi. 
padaryta ant $5,000

_ I

baigė High ■
t Rekomendacijos senu kostumeriu suteikia naujus kostume- 

riu kas savaite del

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
Seni kostumeriai pažinsta direktorius szio banko kaipo 
vyrai ant kuriu galima pasitikėti ir kurie stovi ant drūto 
pamato. Jie žino kad vyrszininkai szio banko yra geri 
.biznavi vyrai. Seni kostumeriai žino kad szię banko kler
kai jiems suteikia mandagu patarnavimą. Seni Jmtujne* 
riai rekomenduoja Merchants Banka.

po tam Lebanon kolegija,1 
,ąr mokino vaikus 

West Chester, Pa. per keturis 
metus Ir tfis menešius. Laido- 
t uvos atsibus Subatoj Szv. Pet
ro ir Povylo bažnyczioja su isz- 
ki'lmingoms minioms ant ku-

New Philadelphia, f Marce
le, pati Antano Misiukovi- 
cziaus, 45 motu, gyvenati Mi- 
kin|sburgo mirė namie nuo už
degimo plaucziu. Velione gimė 
Lietuvoje ir pergyveno kitados

vdnus po eksplozijai, dvi my- 
les tolumo po žeme. Darbinin- 
JUi ant dieninio szipto ka tik 
Hplcidincjo kasykllas o nakti
niai inejo ir tame tai laike eks-

J ' J * *" ’ "

':!51?SptoztjTrTiž^ 22 metus. Palifctrvy-
Ihis ir kasyklos turėjo sustoti 
pakol griuvėsius no atkaso.

pfozlja kjlo

ra, keturis sūnūs ir tris d ak
tores. #•« t

t

I

ft I !
~ r —' ' ' » • ■* I „ . M

su giminiu ir pažystamu daly
Bledes

su gimimu ir pažystamu daly- 
■ y

vauti. Graborius Antamts Zc- 
lionis isz New Philadelphia už-

Grand ,'$»tore 
Telefoną/ 2-3-41

' ~ irt in111 am

First National Bank name
Telefonas 617

0 N. Centre St. 
Pottsville, Pa

Mt. Cartpel, Pa.

placzi.au



